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UTGIVARENS FÖRORD 

Den översikt över gammalsvenskbymålets uttal och böj-
ning som härmed utges, skrevs 1906 och sattes redan vid den 
tiden. Den skulle bli en hjälpreda vid bruket av en planerad 
ordbok, vartill ett i stora delar utfört manuskript också 
förelåg (jfr Karlgren, Gammalsvenskby, Sv Lm B. 27). 

Flera gånger har det varit på tal att utge uppsatsen. 
Arbete därmed sysselsatte professor Herman Geijer kort före 
hans död 1943. Utgivaren, som fått professor Karlgrens full-
makt att utge, respektive bearbeta hans manuskript, hade då, 
uppgjort de noter som nu bifogas inom klammer. Fast ord-
boken inte kan utges för närvarande, eftersom ett rikt men 
alltjämt arbetskrävande material inkommit under utgivarens 
genomgång därav och under hans övriga 20-åriga samlarverk-
samhet, så bibehåller den grammatiska översikten ett bety-
dande intresse, inte minst genom att den på flera sätt be-
lyser Karlgrens vakna iakttagelse och hans odogmatiska men 
ofta träffsäkra sätt att komma till rätta med ljudskickets 
tolkning, landsmålstecknens bruk, formlärans oregelbunden-
heter m. m. 

Om Karlgrens fyra huvudsagesmän må följande meddelas. 
Äldst var Mats Petersson Annas, av sina landsmän alltid 
kallad Peters Mats (jfr angående namnskicket Karlgren, Gam-
malsvenskby s. 37 if), en man vars litterära intressen och kun-
nighet om det gamla ännu bevaras i många äldres minne. 
De övriga tre som nämnas voro alla med till Sverige 1929, 
då utgivaren samarbetade med dem. Lättast användbar var 
tvivelsutan Andreas Andersson Utas (Takne-Andersas Anders, 
på Karlgrens tid 20 år), men han hade en rätt tydlig benä-
genhet att vid systematisk ordutfrågning spåra in på en sorts 
analogisering, ja, en direkt konstruktion av former (se nedan 
s. 19), en tendens som ju är rätt vanlig hos spekulativt in-
tresserade men oskolade sagesmän. — Mycket användbar var 
Simon Hoas (Koppers Sima), äldre bror till pastor Hoas; 
fast han säkert var mindre litterärt orienterad än Peters 
Mats, så var han liksom denne mycket gammalkunnig och 
måhända ännu mer genuin. Meddelsam och intresserad var 
också pastor Hoas (på Karlgrens tid folkskollärare; som pojke 
kallad Koppers Krischtof); hans bokliga studier och hans 
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skoltjänst gjorde honom dock i flera avseenden mera reflek-
terad och mindre genuin. Att Karlgrens huvudsagesmän 
var enbart män, spåras otvivelaktigt i hans ordboksmanu-
skript, vars rikedom på ryska lånord säkert sammanhänger 
med huvudsagesmännens kön. Mängder av dessa lånord hängde 
därtill direkt ihop med den ukrainska miljön; vid överflytt-
ningen till Sverige blevo många av dem överflödiga, varefter 
de — om de fördes på tal — allmänt och medvetet uppfat-
tades såsom exklusivt ryska. 

Utgivarens tillägg sättas inom klammer, likaså 
alla noter av honom; dessa signeras NT. Osignerade noter 
tillhöra Karlgrens ursprungliga arbete. Bland avvikelser 
som markeras, upptages icke principiellt vartenda fall då ut-
givaren kommit till val av annat enstaka landsmålstecken än 
Karlgren nyttjar. Mitt typval var i stort sett gjort, innan 
jag kom att ta närmare befattning med Karlgrens manuskript. 
Men då Karlgren t. ex. brukar tecknet a , där NT vanligen 
skriver ca eller e, så föreligger hos båda upptecknarna den 
iakttagelsen att ä-ljudet i gsv ofta är mindre öppet än det 
öppna ljud, för vilket enligt Geijers instruktion (alltjämt 
fasthållen vid Landsmålsarkivet i Uppsala) borde reserveras 
bokstaven ce. Det öppna ljudet ce förekommer också i gsv — 
ofta, men inte alltid invid r — och växlingen med ett slut-
nare ljud (a eller ca) är inte lätt att beskriva genom en kort-
fattad regel. — Generellt hänvisas för fall av ovisshet till 
Tiberg, Estlandssvensk ordbok, mskr på ordbokskort i Lands-
måls- och Folkminnesarkivet, Uppsala. 

Karlgren har genom talrika hänvisningar till Freuden-
thal & Vendell, Estländsksvensk ordbok (F&V), och Vendell, 
Ordbok över de östvenska dialekterna (00), redovisat en kri-
tisk inställning till dessa arbeten, särskilt i fråga om ljudbe-
teckning och ljudanalys. Ytterligare må här hänvisas till en 
uppsats av utgivaren i Svio-Estonica 1936 med granskning av 
Vendells material, speciellt med hänsyn till dagösvenskan, 
systerspråk till gammalsvenskbymålet. 

Den estlandsvenska undersökningen i Uppsala kommer 
alltid att stå i tacksamhetsskuld till professor Anton Karlgren 
för hans uppteckningar i Ukraina 1906. 

Uppsala i januari 1953. Nils Tiberg. 



Inledning. 

Materialet för formlära ock ordbok är insamlat huvudsak-
ligen med tilljälp av följande meddelare: 

bondesonen ANDREAS UTAS, född 1885; 
skolläraren KRISTOFF HOAS, född 1878; 
bonden SIMON HOAS, den förres bror, 10 å 15 år äldre än 

brodern; 
bonden MATS ANNAS, 60 å 65 år gammal. Dessutom an-

vände jag naturligen en mängd mera tillfälliga meddelare. 
Vid insamlandet av materialet hade jag — tack vare ryska 

postnärket — icke tillfälle att anlita Freudenthals & Vendells Ord-
bok över estländsk-svenska dialekterna, ej häller det då utkomna 
första häftet av Vendells Ordbok över de östsvenska dialekterna. 
Tyvärr var det mig också då obekant, att Danells avhandling 
om Nuckömålet utkommit ett par månader tidigare, varför också 
detta arbete, som högeligen skulle förenklat undersökningen, 
fattades mig. 

En jämförelse med Freudenthals & Vendells ordbok utvisar, 
att ganska många ord, som där upptas, saknas i följande ordbok.1  
Jag beklagar livligt deras frånvaro: att i minsta mån låna något 
från detta arbete, har jag emellertid strängt avhållit mig från.2  

Ty därifrån måste redan den flyktigaste jämförelse mellan 
mitt ock ordbokens gemensamma ordförråd givet avstyrka mig. 
Skiljaktigheterna i ljudbeteckning, grammatikaliska notiser ock 
översättningar äro alltför stora, för att uppgifter från dessa båda 
källor skulle kunna samarbetas till ett helt. 

Jag vill icke ingå i någon kritik av Vendells arbete; ett 
ock annat får jag tillfälle att beröra vid den fonetiska över- 

[Jfr utgivarens förord.] 
Jag har varit nödsakad att i några fall, som alltid särskilt an-

givas, hålla till godo med Vendells översättningar av växtnamn: min 
okunnighet i botanik, den främmande floran ock undersökningens värk-
ställande vintertiden omöjliggjorde för mig ett närmare bestämmande 
av dessa. 1 några fall har beskrivning, given mig på gsvby-mål, bifogats. 
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sikten. Endast ett par belysande exempel på dess tillförlitlighet 
må anföras. 

S. 103 a finnes ordet kiäksbäin, pl. bäiner n. 'vad, tjockben'. 
Ordet sammanställes av VENDELL själv på samma ställe med 
estn. keks 'snabb ock haltande gång'!! Denna muntrande etymo-
logi upptar SAXEN i sina »Finska lånord i östsv. dial.», om ock 
med en viss tvekan, ock diskuterar ordet på ej mindre än tre 
ställen (s. 60, 133, 144). Det är emellertid renaste svenska ock 
heter tgkst-ban : 'tjockast-benet' (talest är sup. av tols). 

S. 38 a upptas ordet kaäes, pl. ka5esar m. 'mössa'; s. 100 b 
förekommer tydligen samma ord ånyo, men i formen katus, var-
jämte det här också tillerkännes fem. genus jämte mask. Ånyo 
får estn. komma till jälp: ordet sammanställes med estn. katus 
'tak'. Ingendera formen, ej häller ordets fem. genus, ej häller 
etymologien, som utan förbehåll upptages av SAXEN, är riktig: 
ordet heter katta m. ock kommer från ry. RapTyn) 'mössa'.' 

Som en grundanmärkning mot arbetet vill jag framhålla 
min mening, att de andra estländska dialekterna synas fått 
släppa till väl många ingredienser i det språk, VENDELL vill 
göra till Gammalsvenskbys. Dock må naturligen ej förnekas, 
att språket därnere kan ha utvecklat sig ganska avsevärt på de 
25 år, som förflutit, sedan VENDELLS undersökning skedde. 

1) [Lånordet har synbarligen kommit via estniskan; det uppges ej till-
höra den ryska som byborna känna, utan betraktas som ren svenska. Att 
språket — såsom av skilda språkmän då och då sagts mig — skulle ha 
kunnat ändra sig, från 1880 till 1906, 1929 eller rentav 1953 har (så-
vida man med »utveckling av språket» avsett någon sorts helhetlig språk-
förskjutning) alltid synts mig oförenligt med fakta, som framträda vid 
noggrant studium av dagösvenskan i äldre uppteckningar respektive på 
1920-talet, under jämförelse med svenskbymålet enligt motsvarande 
källor. Efter c:a 20 års vistelse på Gotland — långt skilda i tid och 
rum från den 150-åriga hemorten vid Dnjepr — uppvisa de 1929 
språkmogna svenskbybornas ärvda dialekt endast ett fåtal gotländska 
drag, och dessa äro allt annat än systematiska. De äldre svenskby-
bornas högsvenska åter är givetvis starkt gutamålsfärgad på Gotland, 
småländsk i Småland och västgötsk i Västergötland. NT] 



FONETISK ÖVERSIKT. 

A. Enkla vokaler 

Målet äger följande vokaler: a, e, z, o, o, u, ce, 0, 
vilka förekomma såväl långa som korta, samt a ock n, vilka 
blott förekomma korta. 

a, a äro ungefär likvärdiga med fln1.-sv. a. Det 
korta a antar före k, g, x, 1, en något mörkare färgton, dock 
ej så stark, att jag ansett mig behöva beteckna den. Ex. 

da dag has-verk hals-värk aksar axel 
hos hals fare farit boka baka. 
falt vacker hak hacka 
ta fel tavla bakat backig 

Anm. F & V beteckna a-ljuden å, a, ö0 med a, a. Det långa a 
karakteriseras oriktigt såsom slutet. 

g, e äro båda ganska slutna. Det korta e, huvud-
sakligen använt i flexions- ock avledningssufflx,(utom före r, 
t, ,s; k, d, 4, s, n), närmar sig sålunda i. Särskilt torde detta 
gälla efter k, g. Ex. 

le led end ände vaven vagn [vavcan] 
kne knä re-bom ros [-bkont] baken (x) bäcken 
re röd ne-ar nyår vegen (x) vägen. 
ken kärna beseke besöka 

Anm. F & V betecknar det långa e-ljudet (5, ö0 e. Det korta 
betecknas i F & V än a, än é, än i; i CIO i. 

2, r sammanfalla med högsvenskans. Ex. 
svin svin svmkimb svinho tfilegg tvilling. 
bl by bzre börja 

Anm. F &V tecknar i, i, ö0 1, 2. För kort i användes dock ibland 
oriktigt é. 

e, o, båda lika öppna, 
med hsv. korta öppna å-ljud. Ex. 

re råg loggar lång m. 
for fåra boka baka 
/Q lov kkomp klamp 
lozk låda koke vem 
ostr6 fängelse gro-gas grågås 

sammanfalla till kvaliteten 

oy-vakst årsväxt 
bon-tar mjöktand 
szno-dra sendrag. 

    

1) [Utrymmet är sparat för ett ljudtecken, 
ryska språkljuden i gsv. NT] 

f-530432. Karlgren, Gammalsvenskby. 

avseende något av de 
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Anm. För långt 0 finnes i F & V ock 60 ingen särskild beteckning, 
i det att ljudet av Vendell ej särhållits från långt slutet å-ljud (mitt a) 
ock sålunda, liksom detta, tecknas i F & V å, i 050 å. Kort öppet t5.-ljud 
tecknas i båda arbetena o. 

§ 6. a, a, båda lika slutna, äro till kvaliteten ungefär lika 
med hy. långt k dock ännu mera labialiserade. Ex. 

ga gå 
far får 
gr a grå 
ar år 
/agg lång, fem. 

ban barn 
haa hage 
laa lova, laga, lave, 

love 
raa-bre rågbröd 

sina sena 
fkaa mjäll. 

Anm. Långt å tecknas (promiscue med o) iF&V å ock karakteri-
seras där såsom slutet, i 60 d ock anges där vara öppet. Kort å 
tecknas i båda arbetena än o, än u; ibland uppföres t. o. m. av samma 
ord former med båda beteckningssätten (t. ex. mod>,  mua). Huurnaris 
förmodan (§ 62) att i ord som &OS man i Gsv. skulle höra ett mellan-
ting mellan de vanliga å,- ock u-ljuden (t. ex. mellan 0 ock 0) är 
fullkomligt riktig. 

Q, 0 äro starkare labialiserade än svenskt slutet o- 
ljud. Ex. 

bp. bod bo-man handlande las[a]om låt oss läsa. 
groar grov klo b klubba 

Anm. Det långa 0 tecknas i F & V å, i ö0 0 ock karakteriseras 
såsom hev. långt o. Det korta 0-ljudet tecknas i båda arbetena n ock 
karakteriseras såsom eur. (tyskt eller finskt) u. Märkvärdigt är, att 
V11 i en mängd fall ej kunnat särhålla detta från tt ( = u). 

u, u, till kvaliteten närmast likt hsv. långt u, dock 
än spetsigare. Såsom kort förekommer ljudet endast vid redu-
cering av första sammansättningsled. Ex. 

skru skruv skut skjuta bru-pk brudtärna. 
bru brud skru-h¥ skruvhuvud 

Anm. Det långa tt-ljudet tecknas i F & V ti, i 60 u. Dess för-
kortning i första sammansättningsled är antingen ej alls betecknad, eller 
också skrives därför tt (= mitt u). 

0, (e äro tämligen öppna. Ex. 
tre träd brend brände berg bärg 
gr gör trce-gegcl trädgård brea bräda 
hed skuldra gcera göra drcea draga. 

Anm. Långt m-ljud tecknas i F & V le, i 60 cp; kort Ee -ljud i F & V 
ä, i 60 a. I F & V s. 8 tycks V11 anse, att långt ä är av två slag, 
dels = lmalf. cp, dels = lmalf. cl, det senare framför supradentaler. 
Någon sådan skillnad finnes ej i gsvby-målet. På samma ställe menar 
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V11, att kort 93 likaledes är av två slag, motsvarande hnalf. cc  ock a, 
det senare likaså framför supradentaler. Detta är så till vida riktigt, 
som kort m framför supradentaler värkligen är öppnare. Endast i 
denna ställning samt i reducerad första sammansättningsled ock före 
vokal är det kvalitativt likvärdigt med det långa J. För övrigt är det 
betydligt slutnare ock tecknas av mig a (se § 11). Därför är det för 
Gammalsvenskbymålets vidkommande oriktigt, då det i 60 s. XII säges, 
att kort ä-ljud är öppet (= cc) »städse i betonade stavelser». 

§10. Q., o äro 
spok spegel 
flik föl 
stzok stjäl 
foke fölet 

lika öppet svenskt 
koke kulen' 
roa ruva 
ronbap revben 
doa duga 

ö. Ex. 
noa-fuldar handfull 2  
tikok tegel 
spekos4 spöke. 

Anm. 1. 0, motsvarande hsv. e, å, ö före k ock kakuminaler, 
tecknas av F & V resp. 0, ö, av (50 ö, Ö. I andra ställningar varierar 
beteckningarna; så då det motsvarar hsv. u M*. Orden goka(ndai), 
moke, boke(ndar), koke(ndar) tecknas i F & V: gillande; muN, bökin 
(men vatobillin, i (50: buki), kitikinder (6 skiftande beteckningar i 
4 ord!). Orden fkon, kron, ron tecknas i F & V gritu el. N, kran ock 
htivu. 0 före k k, d 4 0, i obet. stavelser tecknas ök. 

Anm. 2. Ett slutet ö, som V11 tillägger dialekten, finnes ej 
(ngn heter rak). 

a ligger till kvaliteten mellan cc ock e. Ex. 
raven räven ht bett bekar böcker 
ne,va näve manske människa ande j Anders 
gra4 gräs farcirg förarga 

Anm. F & V tecknar ljudet ä, likaså 60 (jfr § 9 anm.); i ändelser 
före r, t, j skriver F & V 9, i) 1. a3, (50 ä. 

a är icke till kvaliteten lika med hsv. kort u-ljud. 
Det går nämligen ganska långt åt o-hållet ock gör för örat in-
tryck av att ligga ungefär mellan hsv. u ock o (däremot all-
deles avgjort skilt från u). Hällre än att konstruera en ny 
typ, har jag för enkelhetens skull valt att beteckna ljudet med 
a.3  Ex. 

karet avsvalnat. NT] 
Sidoform, som anges ålderdomlig, till ne,va-fuldar. NT] 
Ovisst är, huruvida etymologiskt korta u- och ö-ljud kunna 

skiljas åt; båda äro ö-baltiga. För en rikssvensk iakttagare spelar skriv-
traditionen en besvärande roll; det bjuder emot att teckna t. ex. 'buske', 
'skurit', 'lukt' etc. med ö-tecken; men så stava många svenskbybor, då 
de skriva dialekt, varjämte »stavfel» i fråga om kort u och ö äro van-
liga, då de skriva rikssvenska. NT] 
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gul? gubbe busk buske skura skurit. 
luft loft, luft, lukt kv)ust kvista, kosta 

Anm. F & V ock ö0 beteckna ljudet med tt I F & V karakteriseras 
det såsom liggande mellan kort u ock y (imalf. u—y), i (50 såsom ett 
mycket nära slutet y liggande (franskt?) u-ljud. För mig är likheten 
med y obegriplig. Ett bevis för riktigheten av att ljudet har ö-klang, 
ger VII mot sin vilja, i det han i en del ord tecknar ljudet med ö. 

Vokalerna nasaleras i ett bestämt fall, nämligen 
framför wd, wft, uppkomna av ggd, resp. ggt eller gt (genom 
gvd, ft). Ex. 
lawft långt av legg [kg] drqwft dränkte av drake 
aqwft blankt av lkagk owft ungt av ogg [og]. 
dov-  d dängde av degge [dgge] 

B. Diftonger. 

Målets diftonger ock deras beteckning enligt mig, 
F&V ock 00 framgår av följande skema: 

F&V ö0 
ax. al al Ex.: balt efter, mco, maj, prals tysk, kont- 

tscil sluta 
41 93i eit » baln ben, rosåla Stor-Ryssland, hal hö, 

frald fröjd 
in.. oi 01 » q oj, ko/ koja 
01 — » vop„ vagga, dixtol diktera 
nt öu öu » etta öga, bkaktt mjuk, firey flög 
ao aw aw » ra9 rå, sa9 så, a9 å 
la iå na » la jag, x,ar eder, laka]) Jakob 
la la na » la jag, 1,ak jacka, lams prata, kolna 

kyrkan , 
le W, Ile » ston stjärna, tt;enst tjänst 
le ie ne » len-kampar smed, patie parti 
IQ ia, nec » z lonst i jåns, sky2t skjorta 
lo jo no » tok tjock, lo lp grumla 
la i& 114 » i wr i år 
let — » gan Johan 
K' 16 nu » bon björn, snw snö 
o ju ?,ku » sno-fal snöfall, lerlogg lärjunge 
w iI5 lIti » dlur djur, /lus ljus 
im — » sluk-afte sjuklig, /ws-fQt ljusstake 
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F &V 60 
IT iEe ?le  Ex.: ..cegar jägare, ger är 
le lä ?lä » tgera tjära, gera äro 
lo ia ?lö » Rek ijäl, &ok själ • 
lo iö Rö » lips,lacir mördare, skoke skölja 
la be ?le » last jäst, 4akst tjockast 
.?tt it i (iö) ?lä » gute gjutit, gct berätta. 

C. Triftonger. 

Följande triftonger finnas: 1a9, NI (betecknas av 
VII mu, iöu; aaz saknas hos honom). Ex. nqcto, k jama, skymt 
sköt, ho/Ich fästa. 

D. Konsonanter. 

Följande 31 typer användas: b, 6, d, 0, 4, 1 , c, f, 
g, h, x, y, k, 1, 7r, ni, iv, n, n, g, p, r, s, ,s, a, z, 1, t, t, t, v.  

b, d, 4, g äro, utom i uddljud, i gemination ock i 
förbindelse med tonlös kons. mycket svagt explosiva. Då de 
förekomma intervokaliskt (eller före r) efter kort vokal övergå 
de rent av från explosivor till frikativor: 6, 0 (för j saknas 
exempel). 0 är hos flera individer interdentalt, hos andra där-
emot dentalt. 1  är samma ljud som många personers r-ljud 
i hsv. 

t, t, k ha i samma ställning mycket svag explosion ock 
närma sig b, d, g.2  

Anm. Denna explosivornas »uppmjukning» har i det hela gått 
VENDELL förbi ock endast givit anledning till de måst virriga uppgifter. 
F&V ock 60 teckna varje kort d-ljud i postvokalisk ställning med å ock 
definiera det dessutom med orätt (60 s. XX) såsom interdentalt d. 
1  ock 6 har däremot undgått Vila uppmärksamhet. 

De tonlösa explosivornas uppmjukning har givit upphovet till en 
mängd skrivningar med b, d, g ofta samtidigt med dubbelformer av 
samma ord med p, t, k. Så t. ex. kwenfåt men ankarfa (60 tillägger 
för sista ordet den tredje möjligheten fod). t tecknas på samma sätt 
4 eller å, t. ex. kaåuf*, kaus (se ovan s. 8), ahertan etc. 

fSe s. 9 not 1.] 
2) [Aug. NT:s uppfattning av korta pth resp. bcro och bdgz 

liksom av kvantiteten' över huvud, se uppsatsen Rågösvenskan (särskilt 
s. 334-336) i Söderbäck Rågnorna, Nord. Museets handl. 1940. 
Jag har aldrig hört ljudet a i gav; 6 kan påträffas endast i rena undan-
tagsfall av prosodisk natur. NT] 
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Betecknande för de korta explosivornas uppmjukning efter 
kort vokal är det förhållandet, att då ryska låneord med d ock b 
i dylik ställning inlånas, dessa återges med t ock p, då dessa 
komma närmare de ryska ljuden än de till frikativor över-
gångna d ock b. Ex. itaAaauga pataltt-se [padalits-se 'själv-
sådd säd'], npo6omutri, propo,snik. 

Olika slag av g ock k har jag ej särhållit. 
x ock y äro lika med de tyska »h- resp. ich-ljuden. 
Av supradentaler förekomma I, t, ts, I. Däremot 

finnas inga 1- ock n-supradentaler; 1 ock n tyckas mig själva 
ligga mera åt det supradentala hållet än övriga dentaler. 

Anm. 1. VENDELL har både / ock n, den förra ej särhållen från ?r(!) 
Anm. 2. En ersättning för felande n-supradental bildar i några 

ord ett egendomligt inskott av /. Mina exempel äro endast följande: 
hörn -÷ Uh, Hörnbergs -÷ helybce,s, örn -› ch, estn. virn --> 
Däremot rent dentalt barn -› becn, herm -› hon, järn yen. VII 
tecknar över en kam n. 

Av kakuminaler förekomma d, t, s„ n, utom ?r. 
Anm. Skillnaden mellan kakuminaler ock supradentaler, fullt klar 

ock tydlig, har ej betecknats av Vendell. Han skriver / för d, t för 
4, 8 för 8, samt fl för n. 

r är alltid kraftigt tungspets-r. 
Anm. VRNDELL har dessutom »uvulart rullande r», tecknat i F&V i. 

Något sådant ljud har jag ej kunnat påträffa i dialekten annat än hos 
enstaka individer, som ha det i alla ställningar. Det betraktas såsom 
något löjligt; en person som har sådant, säges, liksom en som läspar, 
ha en »kapet» (eg. strumpa) på tungan. I (50 är detta tecken bort-
taget; av inledn. s. XXII tycks också framgå, att Vendell frångått sin 
mening, att sådant existerar. Där nämnes blott, att r före en del kon-
sonanter är vibrerande, någonting som det emellertid alltid är. 

Postvokalisk media blir tonlös framför tennis eller s, 
ett förhållande, som jag ej särskilt betecknat. 

I förbindelserna gs, ms, mt, is ock ns höres en svag 
explosiva mellan ljuden. I likhet med DANELL (§ 35) betecknar 
jag den ej. 

Angående den regressiva assimilation, enligt vilken 
tonlös konsonant i sandhi före b, cl, g blir tonande, hänvisas till 
DANELLS framställning av förhållandena i Nuckömålet (§ 37), 
vilken till punkt ock pricka stämmer med Gammalsvenskbymålet.2  

[Se s. 9 not 1.] 
[Dylika ljudförändringar förekomma dock ej nu i gav så konse-

kvent och utpräglat som i nuckösvenskan. NT] 
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Am. Rörande VENnEns beteckning av konsonanterna, förtjänar 
endast ytterligare anmärkas, att något w, som av honom användes i en 
stor massa ord, icke existerar i dialekten (ang. dift. ao, av honom 
tecknad aw, se ovan). 

Kvantitet ock akcent. 
Jag har i det följande endast betecknat de två van-

liga kvantitetsgraderna hos språkljuden: kort ock lång. 
Dock torde också andra grader förekomma. Halv-

kort vokal tyckes mig regelbundet inträda i st. f. kort, före 
kons. + r, k, n.' Ex. 

kort halvkort kort halvkort 
gnavok gnavkar su6a viska su6i,a [subgt] 
raven ravlar vadar [vdar-j vare [vedre] 
tiken [tig an] 
fotendar 

tikna 
fotnare 

boke 

Då emellertid vokalen fortfarande står betydligt närmare 
kort än lång vokal, har jag ej ansett nödvändigt att genomföra 
beteckning för detta konsekventa förhållande. 

På tal om kvantitet må påpekas, att förbindelsen 
kort vok. + kort slutljudande kons., som VENDELL tillägger målet, 
icke existerar där (jfr Danell för Nuckö, s. 17). Däremot före-
kommer i olikhet med Nuekömålet, förbindelsen lång vok. + lång 
kons.2  De fall då den finnes, äro följande: 

neutr. av adj. på vokal: bar bka bkat 
neutr. av adj. på d ock t: Uttar kvit kint, bledar bled bled 
neutr. av adj. på r ock k: svaran svar smit, filtan fok fot 
[Någon dylik skillnad har icke kunnat tveklöst iakttas av NT i 

gsv. Däremot är gammal kort vokal framför ändelsevokal alltid i viss 
mån förlängd i gav (tecknas av NT med halvlängd): ma mage, fkoa 
fluga. Även i runskan spåras ansatser till nutida stavelseförlängning i 
korta tvåstavingar, likaså med tendens åt vokalförlängning. NT] 

[Vokalen i neutra av typen 'blått' är i gsa i regel icke hellång, 
konsonanten knappast heller; mera adekvat är därför att skriva halv-
längd på båda (jfr Estlandssvenskarnas folkliga kultur 1, s. 196, 199). 
Undantagsvis förekommer hellång vokal, följd av konsonant (i de flesta fall 
tonande i slutljud), på vilken då icke alltid någon grad av längd kunnat 
märkas. Ex.: fa j o moj fars och mors, fedar o kkedar födda och 
klädda, gentemot kel körde, kört, körd, rod rodde, rott, rodd m. fl. 
Till stavelsetypen med halvlängder höra åtskilliga såväl svenska som 
estniska, ryska och tyska ord i gav, t. ex. kriuk »kruka», mugg, buk 
lucka, presens kkuts klyves, struij, kanin, cefnast »effenast»; nätt och 
jämnt. Material finns till framtida experimentalundersökningar. NT] 
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impf., sup. ock part. av verba pura: bked bhd' 
» » » » » verba på t, d: bet bet bet 

enstaka ord på k, t, s, t. ex. nQt. nöt, kr, 482  etc. 
Möjligt är, att vokalen i dessa fall är något förkortad ock 

rätteligen borde betecknas såsom halvlång; skillnaden i längd 
är dock så pass obetydlig, att jag ej ansett detta nödvändigt. 

Anm. Av dessa fall betecknar VEND= riktigt nr 1, 2, 4, 5, 
däremot ej 3 ock 6. I somliga fall har han kluvit ett ord med lång 
vok. + lång kons., så att han fått ett med lång vok., ett annat med 
lång kons. Ibland till ock med räcker det långa materialet till att 
även göra ett ord med kort vok. + kort kons., t. ex. not klyves i 
nöt ock nut! [Orsaken torde vara halvlängder; se s. 15 not 2.] 

Som regel gäller, att lång vokal, diftong som slutar med 
lång vokal, ock lång kons. förkortas i första sammansättningsled. 
Då associationen med det enkla ordet är stark, införes dess 
kvantitetsförhållanden: detta varierar, ock att giva regler därför 
är omöjligt. Jag har ej lyckats iakttaga, huruvida vissa vokaler 
skulle vid denna förkortning vara motspänstigare än andra. 

Vid förkortningen bibehålla vokalerna i allmänhet sin kva-
litet. Undantag gör et som regelbundet ger o; i ger i några fall 
e; e ock cp.  någon gäng a. Däremot inträffar ej den reducering 
av diftong, som förekommer i Nuekömålet (al -› 
Ett par enstaka exempel uppvisa ce för et, is el. a för ou: dessa 
ha emellertid övergått till självständiga ord utan association med 
det enkla ordet ock utan sammansättningsbetoning. 

Expiratorisk akeent. Endast »akut» akcent finnes. 
De olika graderna äro huvudton, stark biton ock svagton. Den 
starka bitonen, förekommande på första stavelsen i andra leden 
av en sammansättning, vars första led är huvudtonig, är ofantligt 
stark: de sammansatta orden göra nästan intryck av två självstän-
diga, med var sin huvudton försedda ord. I ord av typen pre- 

kofe-boyn frestas man ibland nästan att tro, att huvudtonen 
rent av vilar på sista sammansättningseden. För att utmärka 
stark biton användes bindestreck mellan sammansättningslederna. 

Svagtonen, vari övriga grader sammanfattas, är också ovanligt 
stark. I tvåstaviga ord motsvarar den ungefär vår sammansättnings-
betoning: ett ord som ak.se  akset akcentueras ungefär som hsv. utse. 

1) På en gravsten på Svenskby kyrkogård står en kvinnas namn, 
åtföljt av: födt 18—, död 18—; den långa kons. i red har fattats som 
t, i jämförelse med det d, varmed man snyggat upp formen de. 

2  [Jfr not 2 s. 15] 



FLEXIONSMÖNSTgR. 

För att slippa betunga själva ordboken med en mängd 
notiser rörande formläran, uppsätter jag här en del fiexions-
mönster ock sammanför en del grammatikaliska notiser, till 
vilka sedan hänvisning kan ske från ordboken.1  

I. Substantiv. 
Av kasusfiexion återstår gen. på -s. Ord på -s, 

få tillägget -as: hans-as, grals-as, mats-as,laj-as. Obs. särskilt 
andats — ansas [Anders — Andersas]. 

Såsom bestämd fristående artikel brukas tan tas tat, 
pl. tas2  el. han hon he, pl. tom; såsom obestämd artikel: an aln 

För substantivens deklination uppställer jag följande 
skema (de former, som behövas, äro obst. f. sg., bst. f. sg., obst. 
f. pl., bst. f. pl.). 

Maskuliner. 
m. 1 ab uv (dyn °bar oba 

brg.f brev brifen bri.far brafa 
dimerg dvärg dvergen dvcergar dvcerga 
fisk fisk fisken fiskar fiska 
barm barm barmen barmar banna 
lap lapp lapen lapar lapa 
kniv kniv kniven knivar kniva 
de lik deen dear dea 
bl by bien blar bia 
tt tjuv twen tkuar tja 

buld böld buldti buldar bulda 
gal gård getti, geglar Ma 
brims broms brimsti, brimsar brimsa 
fo,9 fors fo,s.tt fqar fog& 
ha-s, hals ha s,ti, hasar hasa 
hat hatt hatti hatar hata 
bon borste bonti bocstar bona 

[Jfr utgivarens förord.] 
[1 gav nyttjas nu aldrig annat än han hon he pl. tom. För-

hållandet är detsamma i dagösvenskan. Suspekta exempel § 34, s. 22: NT] 
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m. 1 tsol tum 
tctfel tavla 
svulitl vittnet 
snur snabel, tryne 

sto1r stol 
govok gavel 

btr bur 
makstar mästare 

Non björn 
hond hund  

tsoln 
tafeln 
sviditin 
snurn 

ston 
gavon 

bun 
makstan 

Non 
hon,d  

tsolar 
tallar 
svzditlar 
snurar 

stokar 
gavkar 

burar 
makstrar 

lunar 
hon dar  

tsola 
tafla 
smditla 
snuva 

sto1ra 
gav1ra 

bura 
makstra 

Nona 
honda. 

Anm. 1. För artikelns tilläggande gälla alltså följande regler: 
en tillfogas efter b, f, g, k, m, p, v eller vokal; 

» » d (dock ej nd), cl, d, s, s„ t, t, 
n » 1, g ock långt r; 
i ord på k övergår + n till n; 
i ord på (kort) r övergår r n till n. 
Bestämda formen är lika den obestämda i ord på n ock nd. 

Anm. 2. En stor del tyska ock ryska låneord, regelbundet 
böjda i plur., tillägga i sg. ingen best. artikel. Sådana äro 
dornlag, kalend4r, hapl, rna/dar, tsak; gedz, mast0s, pangat, 
somovcir, oUcistok, xabdr. 

Anm. 8. Ordet da 'dag' heter i plur. daar, daa(na). 

Oregelbundenheter av annat slag visa följande grupper: 
m. 1 a a) sals säck saken salsz,ar saka 

P) rev räv raven ravlar rana 
in. 1 b) bkase panna b?rasn, Ika,sz,ar bkaszy 
ni. 2 drap neger arapen arapar arape 

pralz tysk 2 praz,ztb pragar prage 
m. 2 prast präst prask, prastar praste 

h cer härre hern korar here 
m. 2 a Hit för jag följande 

bror broder 
bond bonde 
find fiende [saknas!] 

ord, sinsemellan något växlande: 
bron 3 brear brere 
bond bendar bendre 
find findar findre 

1) [Se s. 9 not 1.] 2) [Tonlöst s i °bog: prats. NT] 
3) [brocar, broan. NT] 
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m. 2 a fot fot 
man man 
son son 
tfegg skoband [tf] 

m. 3 stoka käpp 
maa mage 

ID. 4 end ände 
bak backe  

fQ.itt fetar 
man manar 
son sznar 
tfeggen tfeggar 

stokan stokar 
maan maar 

endan endar 
bakan bakar  

fe tre 
mane 
szne 
tfeggre [ila] 

stokana 
maana 

enda 
baka. 

Som en fämte grupp bland maskulinerna uppför jag orden 
på -ar (efter vilka ock några på -ar böjas). De fördela sig på 
tre olika böjningar, utan att jag lyckats finna några bestämda 
regler för deras fördelning dem emellan. Den böjning, som före-
kommer för varje ar-ord i ordförteckningen, är mig given av 
ANDREAS UTAS, men jag vågar ej påstå, att den är den enda rätta.,  
ni. Sa obar abbore oban obar oba 

fiskar fiskare fashan fasklar fiskla 
makler mäklare maklen maklar makla.2  

Till denna grupp höra en mängd tidsord: motar, aftar, 
mandar (ock de övriga veckodagarne); så ock har tid ock kveldar. 
m. 5 b homar hammare homan homar homane 

bokar bagare bokan bokar bokana .3  
Gruppen är 56 m. fåtalig ock består, som man kunde vänta 

huvudsakligen av kortstaviga ord. 
ni. 5 c kalar källare kakan kalar kalare 

livar lögnare lan layar tittare . 4  

Anm. till maskulinerna. 
1. Måttsord uppvisa en plur. på a.5  Sådana äro 

hop, pl. kopa hög av sädeskärvar dakar, pl. dzkra tiotal 
fa, pl. fänta famn man, pl. mana månad. 
dutsent, pl. dutsna dussin 

[Utan tvivel »utfrågningsformer»: jfr utgivarens förord. Samt-
liga ex. inom grupp 5 tillhöra rn. 2, pl. -arer, -are. Om man vid ut-
frågning av pluraler tar exempel med 'många', så får man alltid singu-
larformen av ordet; pluralböjningen framträder däremot efter 'mycket': 
mag homar = mage homarer många hamrar. NT] 

Jfr m. 1. 3) Jfr m. 3. 
Jfr m. 1 ock 2. 
.Ändelsen inträder endast då måttsord o. likn. stå efter räkne-

ord. NT]
[ 
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Fem. böjning i plur. uppvisa: 
fikan fikon famn 
'gan lejon talan 

Neutral böjning i plur. uppvisa: 
fai_mar fimmelstång falman 
moke moln [subst.? NT] moNn 
sta staden staen 

fikar fzkana 
lala,. letanal. 

fmare falmarena2  
~kar ~kana 
staar staena. 

Femininer. 
f. 1 bru brud brue bruar 

(be)gravnigg begrav- (be)grav- (be)grav- 
ning ntgge luggar 

Anm. 1. Mask. ändelsen -a börjar intränga i st. f. 
Anm. 2. Ord på -hatt ha i plur. -ar, -ena. 
Anm. 8. Låneord uppvisa e även i obest. f. sg.: 

rättelse, bzblietsiyte biblisk historia, almase. .-. 
f. la sg säng [si segge segglar seggiana 
f. 2 gacl gädda gada gadar gana 

fastar faster fastra fastrar fastrana 
aven agn avna avnar avnana 
bobo bubbla bobb bobar bobana 
gatn, gata gatna gatnar gatizana 
ke kedja ka kar bana e 
rap.. båtshake [stång] ra9a ra9ar ra9ana. 

Anm. Mask. ändelsen -a börjar intränga i st. f. -ana i bf. pl. 
Särskilt gäller detta orden på n. Sådana ord som hyn, 114n, fin, 
hecln, ten, an uppvisa nästan uteslutande a. 

bruana 
(be)grav-

niggytna.3  
-ana i bf. pl. 

bergise be- 

brige bro 
btse byssja 
ae al4  
Låneord uppvisa 

haka haka 
fuga mjäll [fire.ta] 
nasa näsa 
broa bräde  

brtga brigiar 
bula btslar 
aha ablar 

haka hakar 
fira& Nar 
nasa nasar 
brea brcear 

brtpana 
btslana 
(arla«. 

hakana 
Natta 
nasana 
breana 

f. 2a 

Anm. 

f. 3 

le i ob. sg. i st. f. e: koin(idle, partle, 

Jfr fem. 3! 
[Tillhör m. 2, pl. -arer, -are. NT.] 
Aldrig iakttaget med kort a; vanliga ordet är gravande, 

n.2. NT] 
[Trädslaget fanns ej i Gsvby; glosan förnekas. NT] 
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groba kokugn groba grobar grobana 
banga duschbad banga Ungar bangana. 

Anm. Närmast hit hör: kuda ko, kuda, kudnar, kudna(na).1  

f. 4. Hit för jag följande 
bok bok 
oktal- dotter 
glis gås 
hand hand 
lus lus 
nat natt 
not fisknot 
rand rand 
stagg stång 
tan tand 
tagg tång 
vragg spant  

ord: 
boke be kar bekre 
dotre detar detre 2  
gase gasar gase 
kande hendar hendre 3  
luse ltsar hse 
nate netar netre 
note netar netre 
rande rendar rendre 4  
stagge stegar steggre 
tane tandar tandre 
tagge teggar teggre 
vrage vreggar 2,,reggre. 

[efter räkneord] 
eller anar, mat pl. 

-a 1 st. f. -ar 
mata ett 

spanna [fingermått]. 

Anm. till fem. Måttsord uppvisa 
i ob. pl. Ordet an 'aln' har pl. (Ina 
rymdmått, span, pl. 'spana 

n. 1 

n. la 
ib 

n. 2 

kmb lam 
Ickg kläde 
buk botten 

bel bett 
for fåra 

lnerke märke 
gngsta gnista5  
era öra ö 

Neutrer: 
lambe 
khe 
butne 

bale 
fore 

mcerke 
gntsta 
era 

Umbar lambena 
kkear kkeena 
butnar butnena 

batar batena 
forar forena 

merker nuerkena 
gnista,- gnistana 
erar rana. 

Anm. till neutr.. 
1. Flera ord, i sg. böjda efter u. 1, övergå i pl. till mask. Sådana 

äro: ban, svgn, berg (även regelb.), ban, kn. Orden (gr, bulstar, 
kkostar, tszfar ha pl. -ar, -ena. 

[Pl. kudnar, 
s. 13 not 2. NT] 

också efter 1. 
-Pl. &andar, 
"rand -a -ar 
-obest. sg. gn  

kudna; icke »kortstavigt». Likaså Dagö. Jfr 

E? — Best. form heter endast do_dra. NT] 
hendre. NT] 
-ana— f. 2. NT] 

?st gnista, er öra. NT] 
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Ordet bQc/ heter pl. bolnar, -na; ojar [el. 011ar], 
Ona. 

Ordet figgar uppvisar i pl. de märkvärdiga formerna fzggren-
dar, -da; stike har fakult. formen stikendar, -a. 

Oböjligt är boskan n. boskap, urspr. best. f. 'boskapen': falt 
boskan, tat boskan, g sit boskan, han livar grad som alt böskan; 
i sammansättning boskas-. 

Ordet not nöt heter best. f. note, pl. natar, natre. gnot 
gnet, gnote, gnatar, gnatre.' 

Ordet land böjes: land, lande, landrar, landre. 2  
Angående substantivets böjning må för övrigt anmärkas: 
att neutrer, föregångna av kardinaltal, sättas i sg., ock 
att bestämd form användes efter genitivattribut. 

IL Adjektiv. 

Adjektivets svaga böjning har helt ock hållet upp-
hävts. Såsom svag form fungerar »rena stammen»: tan stark 
man, tas stark pika, tat stark bane, tom stark mana.3  

De starka böjningsändelserna äro gemensamma för 
adjektivet i attributiv ock predikativ ställning. Endast i plur. 
gör sig den skillnaden gällande, att adjektivet såsom attribut 
är oböjt, men däremot böjes som predikatsfyllnad: an starkar 
man — han Icer starke,; am n stark pik — hon ger stark; att 
starft kur — he yer starft; stark manar, pikar, dlurar — tom 
Icera starkar. 

»Rena stammen» framträder i fem. sg. Vid tillägg av ändel- 
serna (m. -ar eller i ett par fall -an, n. -t, pl. -ar) har man att 
skilja mellan en hel del olika fall. 
som typer. 

msg. fsg. 

Följande exempel må tjäna 

nsg. plur. 
 fiksar duktig, rask fiks fikst fiksar 

lamar jämn lam lamt t.a,mar 

 bkaar blå bita bkat 4  bar 
rear röd re ret rear 

 byar hög ha y hoyft hoar 
Som sg. uppges nu Ce0 nceetcer en nöt, celt gno t en gnet. NT] 
Pl. landar el. land, landana. NT] 

-Heter han stark man el. stark man 'den starke mannen' 
etc.; se s. 17 not 2.] 

»Halvlånga» ljud; jfr s. 15 not 2.] 
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clgtpar djup d wp clgypti dlupar 
ompar dövstum omp omt ompar 
hevar duglig hev hett hevar 
hakvar halv hakv hakft hakvar 

bledar blyg bled bled bledar 2  
naglar nöjd nagl «gol ngdar 
binder blind bbnd bkInd bkindar 
kvitar vit kmt kvat kvgtar 
bekcintar bekant bekcint bekcint bekcintar 
bakatar backig bakat bakat bakatar 
kotas kort kot kot kotar 
dub614ar dubbel club« clubat dubesk4ar 

svagar svag svag svaft svagar e 
argar arg arg arft argar 
brakar skör brak braft brakar 
oggar ung ogg <Mit oggar 3  
bkagkar blank bkagk bkcfnyft bhtgkar 
baskar besk bask bast baskar 
fckskar färsk fcecsk fce,st 
faskar falsk task fast fas,kar 

findar fin fin fint tinar 
grandar mager gran, grant granar 
fuldar full ful. fult fular 

baran bar bar bat barar 
vakran snäll vakar vakat vakrar 
fakan vacker kik fci. 

m 
fakar 

0 gao4 gamkan gammal gam gandrar 

gaundar gul goka gokat gokandar 
cleilendar dålig Me dalet detlendar 
nakeindar naken naket nakett nakandar 

frayar fräck fray fray frayar 
apcirttar särskild apcirtty apartly ap -dl-har 

Ntr. dwft. NT] 
Glosan aldrig iakttagen av NT; = Ity. blöde enl Karlgren.] 
Ar 1929, då svenskbyborna kommo till Sverige, hördes aldrig 

annat än enbart y-ljud, utan g. Så skriver även Karlgren i ordboks-
manuskriptet. NT] 
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Särskilda ljudförhållanden uppvisa 
kggar lång [kgarj lagg [kg] lcfnit loggar 
strQggar sträng stragg sin:glit stroggar 
trQggar trång tragg trciivft troggar 
kaldar kall kald kalt kaldar 
groar gror gro groft groar 
goar god gc2 gut goar 
titt+, hl el. 4.21 litet sm4ar. 
§ 35. Komparation sker genom tillägg av -are, -ast till 

stammen. Orden på -andar, -e kunna bilda komparation genom 
-nare, -nast; fotendar fattig; foteare el. fotnare, foteast el. 
fotnast. Oregelbundet komparera: 

gro grov grevre grefst 
e h ts g.,,c hög hegre hekst 

lttg låg lagra lekst 
lagg lång [leg] laggre [lcagre] last 
stor stor stere sten 
tok tjock tgakre tgakst 
og ung [og] Iggre [gre] gst 

gameik aldre alst 
g(2 batrarel bast 
ilakat vcere vcejt 
hl M zndre mmst 
Imma f Ugn fkast. 2  

III. Räkneord. 
§ 37. Om räkneordens böjning märkas, att räkn. 2 böjes: 

mask tf, fem. tf , neutr. tu samt att kardinaltalen 4-12 ha 
två former, en använd i förening med substantiv, den andra, 
som bildas genom tillägg av -a till grundformen, i självständig 
ställning: fam polka,- men tom gom fanza. 

[Vanligen bcedra som på Dagö. Enda exemplet som nu finns 
i gav på denna egenartade komparativ, < -ane. NT] 

[Som jämförelseformer ha iakttagits endast mcever flera, West 
flest. Likadant på Dagö och i övriga est1.-sv. mål. NT] 



mit 
ist 
szt 
vett [vt] 
Nt [Kg] 

naturligtvis -de 

min 

sin 
var 
kar. 

långa ljuden, 
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IV. Pronomina. 
Personliga pron. äro 

obet. ty1, obet. tu, du, de 
me. » me tg, » te, de 
ve, » ve ng, » ne 
og, 1 OS » ar 
han, obet. han, an, en hgn 2, obet. hon, on hg, obet. he, e 
hans haisaj » hanas 
han » han, an, en han 2, » hon, on 
tom » dom 
tag, tceras, terass, obet. även med init. d. 
Anm. 1. Den obet. formen för 2:a pors. brukas i stor utsträck-

ning motsvarande hsv. man: to de ger hora, so y8ta.4e, etc. 
Anm. 2. 3:e pers. pron. pl. tom användes vid tal om personer, 

till vilka man säger ne. Bruket härleder sig troligen från ryska, där 
full motsvarighet förekommer (för en tjänsteflicka är husbonden eller 
husmodern alltid »de» (01111, 0121t), icke »han» el. »hon» (011%, ona). 1 
samma form måste soldater tala om sina överordnade. Bruket träffas 
där även hos bildade personer.4  

Possessiva pronomen äro: 
Förenade: inzn mln 

im tin 
S112_ sin 
var var 
sar mar 

1 obetonad ställning förkortas 
initialt t blir d ock a blir o. 
Självständiga: man mina 

tusan tina 
sznan szna 
varan vara 
iaran pra 

Demonstrativt pron.: tank 
Relativt pron.: sons. 

msta minar 
tita tinar 
sita sinar 
vaka [vaka] varar 
lata Nakai war. 
el. tatss, tas, tag, pl. tas. 

[k, tryckstarkt; vokalkvaliteten tycks antyda att »förlängningen» 
är relativt sentida. NT] 

Ingen annan form än hon iakttagen. På Dagö likadant. NT 
Endast to9,2,9 numera. Dagö har däremot tceras, aldrig tcals. NT 
Språkdraget kan ha tillhört dialekten redan vid utflyttningen 

1781 från Dagö, där NT noterat enstaka exempel. Mera genomfört i 
nuckösvenskan; se Danell, Nuckömålet, s. 19. Jfr även estniskan. NT] 

[Nutida sagesman, alltid tcpn. NT] 
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Interrogativt pron.: 
kd'e, gen. kos [koj] vem, 
ko vad, kolik, n.-  kolift [kolej, koluft] vilken, vilkendera. 

Av indefinita pron. må nämnas: 
anan avta alla någon, »irgend ein». 
noeni no naat, pl. fören. no, självst. noratar. 1 stället för 

det sista brukas dock vanligen: an par stikendar. 
tan anar tas ar tal anat tom ar andra 2  
an andar am ar att anat pl. attr. ar, pred. arar annan, andra.» 

Dessutom förekomma sporadiskt en form arom, efter vad 
jag kunnat finna endast i förbindelse med noen, eggen: eggen 
arom vist...e ant, sam ant fin noen arom, la sa eggen arom (eller 
egga andar) som han (= ingen annan än han). [arm . NT] 

eggen förekommer självständigt; före subst. däremot står 
den oböjliga formen egga för alla genus. [gen självst. mask.; 
egen el. ma framför subst. NT] 

V. Värb. 
§ 43. Personböjning är uppgiven; numerus-flexion före-

kommer blott i presens. 
Konjunktiv bildas i pres. med ma: ma fan taa de.4  Van-

ligare dock är i optativa satser perf. konj.: ma fan a tae de! 
(a obet. formen för haa). [Vissa verkliga konjunktiver finnas.] 

Konj. impf. bildas med skilt + inf.; konj. pluskv. med a 
(obet. formen för hav) + sup. (alltså egentligen pluskv. ind. som 
eljest icke användes): he a vare bra, onh.en a bkuve her det 
hade varit bra, om han hade stannat här. 

Som paradigmformer uppföras nedan infinitiven (varmed 
pres. pl. är lika, ock från vilken imper. plur. lätt bildas), presens 
singularis (varifrån imper. sing. bildas enligt särskilda regler), 
imperfektum ock supinum (varifrån perf. part. utgår). I de 
svaga värben sammanfalla imperf. ock sup. 

[Varken noen el. naan, endast nan kan nu iakttagas. NT] 
[Böjning med 'den, det' förnekas. Jfr B. 17 not 2. NT] 
[Förenat: cen andr celg, cept ar kvida, tett anat lamb, ar 

banar. Självet.: ten and, eye ar, celt anat, tom ar. Svag fiex., 
ejet.: anan, ara, ana, ar. NT] 

[Aldrig annan konstruktion iakttagen än ma fån a tåa de! 
»Må fan ha tagit dig!» = fan må ta dig! NT] 
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§ 44. Svaga värb. 

sv. 1 bkand blanda bkandar lkanda 
boz, vagga bolar bola 
fri fria friar fria 
bzre börja birlar bula 
gnage gnägga gnaglar gnaga 
boka baka bokar boka 
skaa titta skaar skaa 
bakok koxa bakkar bakka 
andar ändra andrar andra 

sv. 2 a) drem drömma dremar dremd 
lazy lämna lapar lazvd 
kre,ve kräva kravar kr,fevd 

led se sträcka sig ledar kil 
/tald hålla haldar liald 

dage dägga dagar dovd 
bige bygge bzgar bevd 
svolrge svälja svokgar svod [svod] 
degge slå [de] deggar deivd _ 
rzgge ringa [rige] riggar mod _ 
bran bränna brandar brend 

fer föra fer fil 
sktolre skölja sktok skiod [skod] 

bites blåsa biteser bitest [bkest] 

klriki klippa kkar ldrift 
hokp jälpa lialipar halt 
damp kväva dampar damt 

bet byta betar bet 2  
bkalt blöta bkaltar bkad. [blrcei,t] 

besge besöka besgar beWt 
fkalse fläka flrakar firaft 
dragke dränka dragkar drevft 

1) [Aldrig hört. NT]. 2) [Jfr s. 15 not 2], 
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b) befcil befalla befcildar bel dlt 
stal ställe staldar stalt 
lan låna landar lant 

bita betala bita r bit at 

sv. 3 be blöda ber Vred' 
bil bry [enl. sv. 1] brr [briar] bridl [bna] 
9'0 ro ror [rocer] rodi 
farma förmå farmar farin4d 1  
hal höja Lrspr.-lån] hgar hald [hcald]. 

sv. 4. Till denna klass för jag, för att underlätta hänvisningarna 
från ordboken, en del svaga värb, som ej låta inpassa sig i 
ovanstående paradigm-system: 

doa duga duar dud 
gyera göra ger giQl 
haa hava har havl 
liva leva livar levd 
lage lägga lagar lad 
sate sätta [sade] satar sat 
smcere smörja smcer smil [sinad] 
gre plöja cer 
sa säga salar sa 2  
vila vilja vi vilt. 

§ 45. Starka värb. 

Vid ordnandet av de starka värben har jag följt en histo-
risk uppställning. För att underlätta hänvisningarna har jag 
sammanfört reduplicerande värb ock preterito-presentia till en 
grupp (stv. 7). För de talrika klasserna 1, 2 ock 3 har jag 
endast fört upp några typer; i de 4 återstående däremot med-
tagit alla befintliga värb. 

stv. 1 bit bita bitar balt bite 
driv driva drivar dram; drive 
ri rida nar raj ree [re] 

lida liar lai lee [le] 
oreg. är bki bliva bhr bkal bNve 

1) [Jfr s. 15 not 2.] 2) Sup. have. 
3) Sup. saa. 
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stv. 2 

stv. 3 

stv. 4 

brut bryta brutar 
fht flyga ftuer 
gii4t gjuta glit tar 

smalt smälta sin altar 
smal smälla smaldar 
bind binda binclar 
brin brinna bnndar 
sigke sjunka sinkar 
triske tröska triskar 

b (era bära ber 
skcera skära sker 
stlOa stjäla st it 
koma komma komar 
saa sova soar [soar] 

broyt 
fkokc 
got 

smalt 
smal 
band 
bran 
sank 
trask 

bor 
skar 
stlocl [8404] 
kom 
so  

brute 
fkuve 
giyte 

smolte 
smole 
bonde 
brone 
sogke 
troske 

bure 
skare 
stob-e 
kome 
soe 

las 
lap 
lak 
kvat 
at 
gav 
sat 
ba 
la 
sa 
var 

stv. 5 /asaläsa 
lapa lapa 
laka läka 
hvate vässa 
lata äta 
gava giva 
site sitta 
bcea bedja 
lige ligga 
..92 Se 
vara vara  

lasar 
lapar 
lakar 
kvatar 
'kelar 
gave,r 
sitar 
ber 
/Tar 
star 
icer'  

inse 
lape 
lake 
kvate 
late 
gave 
sate [sal] 
bcee [bed] 
lea [la] 
sid 
vare 

far 
tar 
drer 
dalar 
galar 
ler 
star 
star 
sven" 

stv. 6 fara fara 
taa tiiga 
dra 
dal dö 
gaz, skälla 
le le 
shg slå 
sta stå 
svere svära  

fQ4 [for] 
to 
dro 
do 
gY) 
lo 
slo 
sto 
SVQI [svor]  

fare 
tae 
drcee2  
doe 
goe 
loe 
slae 
stoe 
svare 

1) Pl. lera. 2) Eller druve [e]ler dree]. 
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stv. 7 hog hugga hogar hog hoge 
lovp löpa lapar bop lupe 
fet få far fi foe 
ga gå or g goe 
fal falla faldar fol fale 
grat gråta gratar gralt grote 
lgit ljuda letar let [lagt] lote 
lata tillåta latar lagd' late 
veta veta valt vist vist 
kona kunna kan kont kont 
ska skola ska shit [skilt] 

Inf. ska förekommer förstås sällan. Dock heter det: la gitsar 
me te ska kr jag tänker mig till att resa.2  

Part. pres. bildas av inf. genom tilläggande av -ande, 
varvid a sammansmälter med obet. -a ock e förvandlas till 1. 
Formen är oböjlig i genus ock numerus, men kan kompareras. 

Perf. part. bildas genom tillägg av adjektivändelser 
till supinformen. Därvid behandlas supinum av 2, 3 ock 4 
klassens svaga värb såsom adj. av typen 5, supinum av 1 kl. 
svaga värb samt alla starka värb som adj. av typen 9. Ex. 
sv. 1 inf. boka baka, sup. boka : part. bokandar boka bokat, 

pl. bokandar bakad 
sv. 2 inf. bige bygga bevd : part. bevdar bevd bevd 

pl. bevdar byggd 
sv. 3 inf. fe född fed : part. &dar fec_l fec_13  

pl. fedar född 
st. inf. bora bära bure : part. burendar bure buret, 

pl. baren dar buren. 
Dock må om alla dessa particip anmärkas, att de, då de 

komma som predikatsfyllnad, kunna vara °böjda, d. v. s. = supi-
num: an bokandar galt bakat julbröd, men galk ger boka(ndar), 
an bevdar gacl, men oh, lcer bevd(a,r). 

Imperativ har tre former, 2 p. sg., 1 ock 2 p. pl. 
Den förra har ingen ändelse, den senare -om, -e. 

Sing. av imp. är i sv. 1 = infinitiven. I andra konjugationen 
bildas den enklast från sg. pres. genom att borttaga dess ändelse. 

[ 1) /agr. — Formen ialvd är ipf. av /am lämna. NT] 
2) Inf.-märket de utgår (heter ej te). NT] 
8) Jfr e. 15 not 2.] 
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Skulle därvid komma att kvarstå kort utljudande vokal, för-
länges den; kvarstår förbindelsen kort vok. + kort kons., för-
länges stavelsen. Därvid förlänges vokalen 1) om den är a, 
2) om den, en annan än a, kommer före r, v, k, varvid s e, 
a .+ ce. I andra fall förlänges konsonanten. 

Vid bildningen av plur. imp. lägger man -om, -e till intini-
liven, varvid slutljudande a ock e antingen kunna bortfalla 
eller kvarstå (i sv. 1 kvarstår a ock e alltid). 
Ex.: sv. 1 bkand blanda 

inre börja 
boka baka 

kbp klipp 
draTgk dränk 

r0 ro 

gr gör 

bcf bed 
far far 
smcpr smörj 
gev giv 
Aug- skölj 
/av lapa 
kvat hväss 
las läs 
kont kom 
[o gå] 

§ 49. Passivum bildas 
sv. 1 bandas blandas 

bokas bakas  

bkandom 
bzreom 
bokaom 

kkom 
dragk(e)om 

room 

ger(a)om 

be(a)om 
far(a)om 
smcer(e)om 
gav(a)om 
sktok(e)om 
lap(a)om 
kvat(e)om 
las(a)om 
kom(a)om 
[got] 

på följande sätt: 
bk4ndas 
bokas  

blanda 
bzree [bzre] 
bokae 

lcklpe 
drjgk(e)e 

roe 

ger(a)el 

bce(a)e 
far(a)e 
smcer(e)e 
gav(a)e [gceve] 
slczok(e)e 
lap(a)e 
kvat(e)e 
las(a)e 
kom(a)e 3  
[goe] 

bkandast 
bokast 

sv. 2 

sv. 3 

sv. 4 

stv. 

sv. 2 kbpas klippas kbps 
feras föras fe [f] 
gohas spy gs 
dagas sippra genom dags 

kktftest 
Mest 
gtidest 2  
devdest 

och torde inte finnas 
lcekom, loje. NT] 

i) [Former med -a- höras endast mycket sällan 
till alla verb. Ex. gcerom, gere; gevom, gceve; 

glohak gk„qclest 'ha kväljningar'. NT] 
[kome, alltid]. — 
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Märk: sinas synas 
sv. 3 /keps flås 

roas ros 
Märk särskilt värb, 

av d: 

sins [sn] sindestl 
firas [fs] tkqidest 2  
ros [ros] roc_lest.2  

som blivit verba pura genom bortfall 

has lyssna hts [Itts] lidest 2  
ias idas ts [ds] 'last 2  
balas bedja balts baylest 

sv. 4 lapas lägga, lägga sig lags [lags] 

stv. bitas bitas blts batist [-est] 
brigas brutas bruts brtnitist [-est] 
Nyas erbjudas bligs bpustest 
bindas bindas binds banst 4  
bceras bäras bc_e ba,s5  
kvatlas hvässas kvals kvatst [-est] 
taas tagas tas[tak] kstest6  

ladest 

bitest 
brutest 
bi,uvest 8  
bondest 
burest 
kv atest [kvatest 
taest. 

På supinum kan bildas ett p erf. part. pass. med samma 
betydelse som aktivt perf, part.: inhokastar—inhokandar ur-
holkad, o-svarastar avsvalnad, o-trattastar uttröttad. Jfr ock så-
dana former (se ordb.) som satestar, stedestar, lupestarl o. d. 

halp. i passivum är i sg. = pres. sg.; plur. bildas genom 
att lägga -om, -e antingen till sg.-formen eller till inf.: 

sats sätt dig satsom 1, sahasom satsa 1. satiase 
lags lägg dig lagsom 1. lagosom lagse 1. laglase 
lids lyssna helsom 1. liasom hclse 1. basa. 8  

7) Eller sandest. 2) [s. 15 n. 2.] 
3) b bmiclest, bysiest. NT] 

5 ) [bcets, baclest. 4 ) batedest. NT] 
taak tas todest taest. NT] 

LEndast i fem.: stedest bestigen 
(om kor). NT] 

[itts hts,oin Ny -› liti. NT] 

NT] 

(om märrar), Mest lupen 
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